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Remissyttrande över SOU 2021:64, Ersättning till brottsoffer
Sveriges Domareförbund har anmodats yttra sig över aktuell SOU.
Sveriges Domareförbund är ett yrkesförbund för domare. Förbundet ska företräda Sveriges domare i lagstiftnings- och rättskipningsfrågor, värna om domstolarnas självständighet och i övrigt
bevaka frågor av betydelse för den dömande verksamheten.

Utifrån de aspekter som Sveriges Domareförbund har att bevaka lämnar förbundet följande yttrande över de remitterade förslagen:

En rätt till särskild anhörigersättning, 2 kap. 3 a § och 5 kap. 6 a § skadeståndslagen
Utredningen föreslår en särskild kompensation som ska syfta till att bekräfta och ge upprättelse
för de chockartade känslor som typiskt sett uppstår när någon plötsligt förlorar en nära anhörig
genom en brottslig och kanske mycket våldsam händelse. Det är fråga om en ideell ersättning, s.k.
särskild anhörigersättning. Staten ska i vissa fall betala särskild anhörigersättning och en förälder
som har vårdnaden om ett barn kan bli ersättningsskyldig för sådan skada. Ersättningen ska bestämmas enligt schabloner.
Särskild anhörigersättning bestäms oberoende av omständigheterna i det enskilda fallet till ett skäligt belopp som är lika stort för var och en av de ersättningsberättigade.
Förslaget innebär personer som drabbas av en nära anhörigs död i vissa fall kommer att få ersättning för personskada och ideell ersättning. Rätten till ersättning kan i viss mån sägas vila på
samma utgångspunkter, kompensera för psykiskt lidande respektive chockartade känslor. Ersättningen ska beräknas på samma sätt (schabloner) och frågan om vem som ska anses vara nära anhörig ska bedömas på samma sätt i båda fallen. Förutsättningarna för att ersättning ska utgå skiljer sig dock åt i vissa delar.
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Domareförbundet tillstyrker förslagen om särskild anhörigersättning och bestämmelsen om bestämmande av ersättningen.

Kränkningsersättning, 5 kap. 6 § skadeståndslagen
Utgångspunkten för utredningens ställningstaganden är att ersättningsnivåerna för många brottstyper inte har förändrats alls samtidigt som skyddet för den kroppsliga och sexuella integriteten
stärkts och värderats upp, exempelvis genom straffskärpningar när det gäller t.ex. allvarliga vålds-,
frihets, frids- och sexualbrott. Utredningens bedömning är att det stärkta skyddet för den kroppsliga integriteten och den skärpta synen på brott som riktas mot denna inte på ett rimligt sätt har
kommit att återspeglas i ersättningsnivåerna vid dessa brott.
Domareförbundet ställer sig bakom den angivna utgångspunkten för ställningstagandena och tillstyrker en generell höjning av kränkningsersättningen.
Domareförbundet har inget att erinra mot de förslagna tilläggen i 5 kap. 6 § skadeståndslagen.

Övriga förslag
Övriga förslag lämnas utan erinran.

___________________________________________________________________________
Detta remissyttrande har beslutats av förbundets styrelse.

Hanna Werth
ordförande
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